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Zie ook dit Tijdschrift: Serie 2, deel VI Mz. 157—172
en deel VIII blz. 16—25.

Daar ik naar alle waarschijnlijkheid in dezen zomer de

heschrijving van de levenswijze en de verschillende toestan-

den van Acentropus niveus Oliv, zal kunnen voltooijen, schijnt

het mij niet ondoelmatig toe, voor dat deze het hcht ziet,

het geschiedkundig overzigt van de literatuur over dit genus

tot op dezen tijd bij te werken.

Dooi' het reeds in het eerste « Aanvulsel » met een enkel

woord genoemde opstel van den heer Dunning, waarop ik

zoo aanstonds meer breedvoerig zal terugkomen, werd ik

gewaar, dat er ook in de 2''* uitgaaf (1837) van Curtis'

Guide to an arrangement of British Insects, en wel in de

172''" kolom, sprake is van dit geslacht. Onder welken naam

en in welke orde het hier voorkomt kan ik evenwel niet

zeggen, daar ik dit werkje niet heb kunnen raadplegen,

en Dunning het slechts in zijne chronologische lijst der

geschriften over Acentropus vermeldt.

Dat men vroeger algemeen iets afwijkends bij dit vlindertje

veronderstelde, blijkt nog daaruit dat Westwood in 1840, in

het 2'''' deel van zijne Introdnrtion lo the tnodern ^Classification
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of Insects (biz. 587) ^), de vraag oppert, of de larven die

door J. Hogg in Spongilla fluviaUUs gevonden vaaren, ook

die van Acentropus zouden kunnen zijn. Zoo als tegenwoordig

algemeen bekend is, waren dit larven van het geslacht

Sisyra Burm. (een tot de familie der Hemerobidae behoorend

Neuropteren-genus) , welke larven van Westwood , voor het

geval dat het volgroeide insecten bleken te zijn, den naam

Branchiotoma Sponglllae ontvangen hebben *).

Volgens Dunning plaatst Dr. Knaggs in zijn Cabinet List

of Lepidoptera of Great Britain and Ireland (1870) de familie

der Acentropidae tusschen de familie der Hydrocampidae

en die der Botydae, en neemt in het geslacht Acentropus,

én A. niveus Oliv., én A. latipennis Moeschl, op, de laatste

omdat hij zich overtuigd had
,

dat de door Stephens als

Zancle Hansoni didJi^Qàwìàe , normaal gevleugelde vrouwelijke

vorm geheel met deze soort overeenkomt. Ook dit boekje

heb ik niet gezien.

Nog bleek mij uit Dunning's geschrift dat er in 1871

drie mededeelingen over Acentropus het licht hadden gezien
,

van welker bestaan ik bij het zamenstellen van het eerste

« Aanvulsel » nog geene kennis droeg.

Vooreerst had j. Boswell Syme op blz. 20 van het eerste

nommer (Januarij 1871) van de Scottish Naturalist medege-

deeld, dat Acentropus niveus in Schotland gemeen is op

plaatsen waar Potamogeton filiformis in menigte groeit. Als

vindplaatsen noemt hij Loch Leven , Kinross en Loch Gelly.

Door deze mededeeling wordt Dr. Leach's opgave van het

voorkomen van dit vlindertje in Schotland bevestigd.

In de tweede plaats beschreef H. D. J. Wallengren in

den 28''*" jaargang (1871) van Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-

1) Zie ook : Annales des Sciences imiur elles. Zoologie. 2e sér. torn. XI (1839) p

380; Transactions of tJie lÀnnean Society, vol. XVIII (1841) p. 391, note; Trans-

aciiont of the Entomological Society of London, vol. Ill (prt. II, 1842) p. 108.

2) De door den heer W. Marshall bij ons te lande in cene zoctwaterspons aange-

troffen larf (zie Tijdschr. v. Entom. 2de ser. dl. IV (1SG9) hlz. 193) zal wel die van

de bij ons niet zeldzaam voorkomende Sivjra fusrata F. geweest zijn.
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Akademiens FörhandUngar (p. 961 —1060) de Skandinavische

Pyraliden en Clioreutiden
, en l)e]iandelde daarin op blz. 1009

het geslacht Acenlropus. Het komt hier, onmiddelUjk vooraf-

gegaan door de geslachten Hydrocampa, Parapoynx en Cata-

clysta
, voor als het laatste genus van de groep der Botydae,

en zou van de 16 overige genera van deze groep te onder-

scheiden zijn, door het gemis van scheensporen
, ocellen

en maxillaarpalpen
, en doordien het wijfje vleugelloos is

(blz. 973) of, zoo als op blz. 1009 gezegd wordt
, korte puntige

vleugelrudimenten bezit. Aangaande de levenswijze deelt hij

mede hetgeen door Reutti is waargenomen. De soort die

hij vermeldt is A. niveus OHv.
, waarbij geciteerd worden :

Phryganea nivea Oliv. , Acentropus Garnons'd Curt, en A. Neivae

Kol. Als vindplaatsen in Zweden noemt Wallengren Ifösjön,

Ringsjön , Wombsjön en Farhult, en als de tijd waarop het

vlindertje wordt aangetroffen de maanden Julij en Augustus.

Ten derde verscheen in genoemd jaar eene nieuwe uitgave

van Dr. Knaggs' Lepidopterisf s Guide , intended for the use of

the young Collector. Hierin wordt aangaande Acentropus gezegd
,

op blz. 68, dat men om de poppen te verkrijgen met een

waternet door Potamogeton-^\di\\ien moet slepen, om ver-

volgens aan den oever in deze planten naar de kleine

zijdeachtige cocons te zoeken; op blz. 82, dat A. niveus o\ev

de oppervlakte van het water heen glijdt, op blz. 86, dat

men de vlindertjes op de met Potamogeton begroeide plaatsen
,

met een zeer ondiep net dat van een' langen steel voorzien

is moet vangen , en op de volgende bladzijde, dat dit vlindertje

evenmin als de Hydrocampidae in een doosje mag worden

bewaard , maar dat het op de vangplaats zelve aan de speld

moet worden gestoken, omdat het spoedig sterft, uitdroogt

en daardoor zeer breekbaar wordt.

In de zes-en-twintigste zomervergadering der Neder-

landsche Entomologische Vereeniging, den 1"'" Julij 1871

te Breda gehouden, werd er door mij op gewezen, dat

zoowel von Heinemann als Speyer ten onregte aan de rups

van Arpnfropnf! uitwendige ndomhnlingsorganen (Kiemen)



4 GESCHIEDKUNDIGOVErxZIGT VAN

toeschrijven, en beweren dat zij hierin overeenkomt met

de rups van Parapoynx. Ter verbetering deelde ik vervolgens

mede dat de rups van Acentropus glad is en duidelijke stig-

mata vertoont, terwijl die van Parapoynx op de wijze der

Phryganiden-larven van draadvormige kieuwen voorzien is
,

maar dat de poppen van beide geslachten, hoewel aanmer-

kelijk in grootte verschillend, sterk op elkander gelijken,

vooral door de drie paren kegelvormig uitpuilende stigmata,

die ter wederzijde van het achterlijf voorkomen (zie Tijdschr.

V. Entom. 2'" ser. dl. VII (1872) blz. xxviii).

Bij gelegenheid dat het voorkomen van schubben bij

Diptera, overeenkomende met die der Lepidoptera, weder

eens ter sprake gebragt werd, liet Edward Newmanduidelijk

blijken, dat hij nog geen genoegen nam met de uitspraak

waarbij Acentropus (Newman schrijft nog Acentrla) tot een

vlinderges\3.chi verklaard wordt. Hij zegt toch (Entomologist,

N°. 100 (Febr. 1872) vol. VI p. 10) : « Dat de bedoelde schubben

tot de Lepidoptera beperkt zouden zijn, is niets meer dan

eene algemeen aangenomen meening, of somtijds eene ge-

schikte veronderstelling om nu en dan de eene of andere

mankgaande zaak, zoo als bijv. de vlindernatuur van Acentrla,

te ondersteunen , en die slechts zoolang stand houdt , totdat

iemand van een meer uitgebreid of naauwkeuriger waar-

nemingsvermogen, of meer ervaren in logische deducties,

ze weder omverwerpt».

Den 4''''" van de volgende maand werd door Dunning in

eene Vergadering van de « London Entomological Society »

een allerbelangrijkst opstel voorgelezen, dat in Mei daar-

aanvolgende onder den titel van «On the gemxs Acentropus y>

in de Transactions o[the Entomological Society for 1872 (p. 121

—

156) het licht zag. Dunning begint met mede te deelen dat

Acentropus (blijkens blz. 136 een mannelijk voorwerp) door

hem op een avond in de tweede helft van Julij 1871 tusschen

9 en 10 uur, bijna in het hartje van Londen, in de nabij-

heid van het Regent's Park kanaal
,

gevangen is , terwijl het

op eene bijzondere wijze vloog om de lamp, waarbij hij zat.
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Vervolgens geeft hij een overzigt van de literatuur die op

de plaatsing in het systeem betrekking heeft, waartoe

hij gelijk hij zegt, is overgegaan na lezing van de hierbo-

ven aangehaalde woorden van Newman, om dezen liet on-

juiste daarvan aan te toonen en hem nogmaals stap voor

stap te bewijzen dat Aceutropus tot de Lepidoptera behoort.

Daarna vermeldt hij de verschillende opgaven omtrent het

al of niet aanwezig zijn van ocellen, en deelt mede dat

Mc. Lachlan , na vele exemplaren onderzocht te hebben
,

aan Douglas en hem (Dunning) een voorwerp vertoonde,

waaraan zij alle drie eene soort van metaalglanzig plekje

opmerkten, dat een oogje geweest kan zijn. Het lag echter

niet achter of tusschen de sprieten, maar aan de buiten-

zijde daarvan, in het kuiltje van de eerste geleding. Dun-

ning meent dat Douglas en Mc. Lachlan overtuigd waren

dat het een oogje was, doch hij zelf blijft twijfelen. Nu
worden de scheensporen besproken , en vervolgens de

meeningen omtrent de plaats , die het geslacht in de orde der

Lepidoptera moet innemen, waarvan ook hij die deelt, volgens

welke het een' overgang uitmaakt tusschen de familie der Py-

ralididae en die der Chilonidae en Crambidae. De verspreide

waarnemingen omtrent de levenswijze en de eerste toe-

standen van Aceutropus worden nu verzameld en besproken

(ook hier wordt vermeld dat de rups kieuwen, ^i7/.y, bezit,

dat zoo als wij hierboven gezegd hebben onwaar is ,) waarna

tot de behandeling der imagines w'ordt overgegaan. Bij

het wijfje komt natuurlijk het bestaan van voorwerpen

met rudimentaire vleugels (Acenlropus GarnonsU Gurt. ?)

en anderen waarbij deze organen normaal ontwikkeld zijn

(Ztmcle Hansoni Steph. en Acentropus latipennis Moeschl.)

ter sprake, terwijl hier zelfs wordt medegedeeld dat Brown

te Burton-on-Trent een wijfje gekweekt heeft dat volkomen

vleugelloos («absolutely apterous , without a vestige of wing»)

was. Ook de door von Heinemann medegedeelde waarne-

ming van Reutti omtrent de copulatie, en het hiermede

in verband staande vermogen om ondcj te duiken, wordt
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hierbij besproken, met het oog zoowel op de rudimentair

gevleugelde wijfjes en de mannetjes , als op de wijfjes die

van normaal ontwikkelde vleugels voorzien zijn. « Op grond,»

zegt Dunning , « van hetgeen aangaande de gewoonten van

Acentropus bekend is, valt het mij niet raoeijelijk Rcutti's

mededeeling omtrent (het onder water zwemmenvan) het

rudimentair gevleugeld wijfje aan te nemen. Ik ga zelfs

een stap verder, want als het mannetje, dat gevleugeld

is, zich onder water kan ophouden, hetzij het vrijwillig,

zoo als Brown denkt, onderwater afdaalt, óf, zoo als Reutti

verhaalt, door het wijfje onder water wordt getrokken,

kan er geen reden bestaan, waarom het gevleugelde wijfje

niet dezelfde gewoonte zou hebben als hare ongevleugelde

zuster; het is minder onwaarschijnlijk dat de gevleugelden

en ongevleugelden twee vormen zijn van het wijfje van

hetzelfde insect , die beiden dezelfde sexuële gewoonte

hebben, dan dat zij de wijfjes zouden zijn van twee ver-

schillende insecten met mannetjes die op het oog niet te

onderscheiden zijn, waarvan het eene in de lucht, het

andere in het water copuleert».

Dit brengt Dunning tot de vraag: «hoeveel soorten van

het geslacht Acentropus zijn er bekend?» op welke vraag

hij , na alles te hebben nagegaan wat er over deze questie

geschreven is, antwoordt met als zijne meening uit te

spreken, dat al de vormen van Acentropus die men vroeger

getracht heeft te onderscheiden , inderdaad tot eene en

dezelfde soort zijn terug te brengen, voor welke hij, naar

den tegen woordigen stand van onze kennis, den naam zal

behouden die het meest in gebruik is, Acentropus niveus.

Hierop volgt eene aan deze meenmg beantwoordende

uiteenzetting der synonymie met vermelding der vind-

plaatsen, terwijl het geheel besloten wordt met eene chrono-

logische lijst van de schrijvers waarnaar in het opstel

verwezen wordt.

Onmiddellijk hierop volgt in hetzelfde tijdschrift (p. 157

—

162) eene door vergroote afbeeldingen opgehelderde mede-
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deeliny aangaande een onderzoek der uitwendige manne-

lijke generatie-organen (« On the external sexual apparatus

of the males of the genus Acentropus ») , dat door Mc. Lachlan

aan mannetjes van verschillende vindplaatsen in het werk

gesteld was, om na te gaan of deze organen ook eenig

licht konden verschaffen omtrent het al of niet bestaan

van meer dan eene soort. Het resultaat van dit onderzoek

is echter niet beslissend, in de eerste plaats omdat ge-

noemde organen bij de Lepidoptera nog te weinig onder-

zocht zijn , en diegenen die er het best mede bekend zijn

beweren dat ze bij deze orde meer van generieke dan van

specifieke waarde zijn, en ten tweede omdat er eenige, al

zijn het dan ook geringe verschillen bestaan. Mc. Lachlan

verklaart zich dan ook noch tegen, noch voor Dunning's

meening dat men slechts met eene enkele soort te doen

zou hebben, te meer daar er bij de mannetjes ook nog

een aanmerkelijk verschil in vleugelvorm bestaat , ofschoon

dit welhgt beter aan plaatselijke invloeden dan aan ver-

schil in soort is toe te schrijven. Bij den aanvang van

dit opstel heeft Mc. Lachlan zich onvoorwaardelijk verklaard

voor de inlijving van Acentropus bij de Lepidoptera, zeg-

gende dat alle eigenschappen van het geslacht, met uit-

zondering van het in het water leven, volkomen in strijd

zijn met het wezen der Trichoptera, terwijl dit bij eene

plaatsing in de orde der Lepidoptera in geen enkel opzigt

het geval is. Met betrekking tot de ocellen doet Mc. Lach-

lan nog opmerken , dat zij op de gewone plaats niet voor-

komen, maar wanneer het ronde gepolijste plekje, dat hij

in gezelschap van Douglas en Dunning tusschen het za-

mengestelde oog en de basis der sprieten heeft opgemerkt,

werkelijk een bijoogje is, de plaatsing hiervan afwijkt van

alles wat tot dusver van deze organen bekend was.

Den IS-^'" April 1872 werd door mij in de Petites Nou-

üelles Entomologiqiies (n°. 50, p. 200) eveneens de soorten-

questie van Acentropus besproken, en trachtte ik aan te

toonen dat men aan het bestaan van twee soorten te den-
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ken heeft, en wel aan Niveus Oliv, die twee vormen van

wijfjes zou bezitten, een met rudimentaire (Acentropus Gar-

nonsll Curt. $) , de andere met goed ontwikkelde vleugels

(Zancle Hansoni Steph.), en die over geheel Europa ver-

spreid is, en aan LaÜpennis Moeschl. waarvan slechts een

normaal gevleugelde vrouwelijke vorm bekend was, en die

in Zuid-Rusland (Sarepta) te huis behoort. Naar aanleiding

hiervan zegt Dunning in eene noot aan het eind van het

hierboven bespj'oken opstel, dat mijne meening als zoude

A. latipennis alleen in Zuid-Rusland voorkomen onjuist is,

daar hij in Engeland even dikwijls is aangetroffen als A.

niveus, doch er als A. Hansoni Steph. bekend stond. Dun-

ning verklaart dan ook Hansoni en Lafipemiis voor syno-

nymen, als zijnde namen gegeven aan denzelfden vrouwe-

lijken vorm (de normaal gevleugelde) van A. niveus OUv.

Dit wijzigde en vereenvoudigde in zooverre mijne meening,

dat ik van dien tijd af den Niveus beschouwde als eene

soort met een van vleugelrudimenten voorzien wijfje, en

den Latipennis als tweede soort, met een wijfje waarvan

de vleugels normaal ontwikkeld zijn, en het voor waar-

schijnlijk hield, dat beide soorten dezelfde geographische

verbreiding bezitten.

In het Mei-nommer van Newman's Zoologist voor 1872

(p. 3076) en in het Junij-nommer van Newman's Entomo-

logist voor datzelfde jaar (vol. VI. p. 407) deelt Francis

Walker onder het hoofd « Early occurrence of Ophion obscu-

rusy) mede, dat het eenige levende voorwerp dat hij van

Acentropus niveus gezien heeft, op licht was afgekomen.

In de zeven-en-tW'intigste zomervergadering der N. E. Y.
,

den 10''^° Junij 1872 te Haarlem gehouden, deelde ik onder

anderen mede, dat ik den 29'""" Mei, in gezelschap van

den heer W. Roelofs uit Rrussel, van Acentropus niveus

Oliv. 9 mannelijke exemplaren als ook rupsen en poppen

aan eene uitgestrekte plas , het Alloo , bij het dorp de Koog

op het eiland Texel had aangetroffen, nadat ik reeds den

12''"" van dezelfde maand verscheidene eveneens manne-
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lijke exemplaren aan de Brouwerskolk bij Overveen ver-

zameld had, hetgeen de vroegste dagteekening van het

verschijnen van dit vlindertje was, en tot dusver gebleven

is (zie Tijdschr. v. Entom. 2'"' ser. dl. VIII (1873) blz. xix).

Het aantreffen van A. niveus aan het AUoo op Texel

werd ook den 6'"° Julij 1872 door den heer Roelofs in

eene Vergadering van de Belgische Entomologische Vcr-

eeniging medegedeeld (zie Annales de la Soclélé Enlomolo-

gique de Belgique tom. XV. Comptes Rendus p. lxxvii).

In het Julij-nommer (p. 3117) van Newman's Zoologist,

en in dat van Augustus (vol. VI, p. 153) van zijn Ento-

mologist voor 1872, wordt door den uitgever het opstel van

Dunning breedvoerig besproken, en, vooral in de Zoologist,

verscheidene bladzijden daaruit overgenomen, hetgeen zich

in (Ie Entomologist bijna uitsluitend bepaalt tot hetgeen op

de levenswijze van Acentropus betrekking heeft. Volgens

Newman geschiedt dit omdat de Transactions of the Ento-

mological Society slechts binnen zeer enge grenzen verspreid

zijn, en hij verklaart dat indien de heer Dunning hem niet

een overdruk had doen toekomen, hij (Newman) van het

bestaan van genoemd opstel geen kennis zou hebben ge-

dragen (Entom. 1. c). Uit de Entomologist (p. 157) wil ik

nog slechts mededeelen, dat Newman zegt dat men wei-

ligt van hem verwachtte dat hij de gevolgtrekkingen van

Dunning zou bestrijden , daar deze ze als tegenstrijdig met

de zijnen schijnt te beschouwen, maar dat hiervoor inder-

daad geen reden bestaat. Hij kan aan de door Dunning

genoemde feiten niet twijfelen, en wil ze daarom niet be-

twisten. (( Werkelijk , » zoo vervolgt Newman, « ik ben niet

geneigd de voorname punten van het overzigt te betwij-

felen; zij zijn in volkomen overeenstemming met mijne

vroeger opgegevene gevolgtrekkingen. Zoo bijv. vinden drie

bevoegde waarnemers —Herrich Schaefïer, Mac Lachlan

en Knaggs —de eijeren ab een snoer aan het anaalseg-

ment van het wijfje. Ik zou dit verwacht hebben. Verder

heeft de larf kieuwen (sic!) en leeft vrij in het water. Ik
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ZOU het vermoed hebben. Ik heb de vrijheid genomen deze

plaatsen in mijne aanhaling te onderstrepen, daar ik ze

van gewigt reken, maar ik moet doen opmerken dat zij

in het Dorspronkelijke niet op deze wijze zijn onderscheiden ».

Over deze niets beteekenende phrasen zal ik maar zwij-

gen, doch wat het medegedeelde in de Zoologist betreft,

zie ik mij genoodzaakt op een enkel punt kritiek te leveren
,

en wel op het punt der eerste toestanden van Acentropus.

Bij het bespreken van hetgeen Dunning daarover heeft bij-

eengebragt (p. 3122) komen de eijeren het eerst aan de

beurt. Zij zijn het eerst door Curtis en Dale beschreven,

en wel als «a large mass of white and very elongated

eggs». Dr. Hagen beschrijft ze als «eine Zahl weisser rund-

licher Eier, auf einem Potamogeton-blatt dicht beisammen

gelagert». Newman meent dat dit verschil in de beschrij-

ving voldoende bewijst dat het moeijelijk de eijeren van

dezelfde soort kunnen zijn, doch ziet hierbij geheel

over het hoofd dat beide beschrijvingen naar hetzelfde

groepje eijeren genomen zijn (Trans. Ent. iSoc. 1872. p. 282,

laatste volzin). Voorts, zegt Newman, heeft Herrich Schaef-

fer een' vrouwelijken Acentropus afgebeeld met een snoer

eijeren aan de punt van het achterlijf, en deelt Dunning

ons mede dat Mac Lachlan en Knaggs voorwerpen bezitten

die eene dergelijke bijzonderheid vertoonen, zonder er op

te wijzen dat dit kenmerk strekken kan om. Acentropus mei

de Phryganiden te verbinden en het van de Lepidoptera

af te zonderen. Het niets beteekenende van dit argument

loopt dadelijk in het oog, als men bedenkt dat dit zooge-

naamde kenmerk ook wel bij andere wijfjes vlinders wordt

aangetroffen, wanneer zij den wreeden speldendood zijn

gestorven. Vervolgens haalt Newman den volgenden volzin

aan: «The larva is of a light green colour, and like those

of Hydrocampa , Parapoynx and Cataclysta , it lives on aquatic

plants below the surface; it has gills, and lives freely in

the water » , en meent (en met regt) dat Dunning geene

toespeling maakt op de overeenkomst tusschen de kieuwen
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van de larve van Acentropus en die van de larven van Hy-

dropsyche atomaria, afgebeeld in Westwood's Introdudiou

to the modern Classification of Insedi' fig. 68 n°. 19. Dit zou

trouwens ook kwalijk gaan, daar de larve van Acentropus

geene kieuwen bezit. Nu volgt, overgenomen van blz. 402

van Brown's Natural History of Tutbury , en eveneens op

de larve van Acentropus betrekking hebbende : « They pos-

sess every lepidopterous character and make no approach

to the trichopterous type » , ofschoon men volgens New-

man verder bij Brown leest : « They reside ^ ) in silken

cocoons, which are strengthened by small pieces of the

leaves incorporated longitudinally in the fabric, and which

are placed in the submerged axils oï Potamogeton perfoliatus

and P. pectinatusy). —Op de volgende bladzijde blijkt dat

Newman deze plaatsen aanhaalt, om zijne bewering te

staven dat deze bijdragen tot de levensgeschiedenis van

Acentropus eenigszins met elkander in tegenspraak zijn,

daar men moeijelijk kan zeggen dat deze vrij in het water

levende , door kieuwen ademende en in kokertjes (« cases »)

gelijk aan die van Hydropsyche , verblijf houdende larven

ieder lepidopteren-kenmerk bezitten en niet tot de phryga-

niden-type naderen. Als Newman niet in plaats van «co-

coons » gelezen had « cases » , dan zou hij mijns inziens

geene tegenstrijdigheid in deze opgaven gevonden hebben.

Er is hier geen sprake van dat de larf in een kokertje

woont, maar wel dat zij zich een spinsel vervaardigt om

in te verpoppen, welk spinsel zijdeachtig is, met bladstukjes

voorzien wordt en onder water in den oksel der bladeren

voorkomt. Vervolgens haalt Newman Brown's mededeeling

aan, dat de pop is «of the masked character», en dat

men er duidelijk aan kan zien of ze een mannelijken dan

wel een vrouwelijken imago zal opleveren , welke mededee-

ling door Newman meer als de vermelding van een feit

1) '/Tliey reside" moet volgens Brown's opstel in "(//e Natural Hisiorìf of Tui-

hinj II eigenlijk zijn »Tliey may bc found, when fully fed,» welke laatste drie

woorden vooral, niet door Ncwmau hadden mogen worden weggelaten.
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wordt beschouwd dan als bijdrage om eene theorie te

steunen. Indien Newman met deze theorie de vlinder-

natuur van Accnlropus bedoelt, dan vond zij in het ge-

noemde kenmerk der pop («the masked character))) een

magtigen steun, daar er uit bleek dat er ook in den

poptoestand wel overeenkomst met de Lepidoptera doch

niet met de Phryganiden bestaat. Dat het vermogen van

het volkomen insect om zich onder water op te houden,

niet als bewijs voor de inlijving bij de Lepidoptera

mag worden gebezigd, ben ik met Newman eens, zelfs

zonder dat ik daarbij in aanmerking behoef te nemen

dat dit vermogen ook aan Phryganiden eigen is , maar ik

geloof niet dat Brown het als zoodanig vermeldt. En nu

vraagt Newman: mogen wij aannemen dat door deze op-

gaven de lepidopteren-aard van Aceutropus bewezen wordt?

Newman bekent tot hiertoe geschreven te hebben min of

meer met het voornemen, deze bewering te stellen tegen-

over anderen van eene tegenovergestelde strekking, maar

hij acht het ten slotte beter het onderwerp voor het tegen-

woordige aan zijn lot over te laten , want : « wat onwaar

is behoudt niet lang zijnen invloed , wat waar is houdt immer

stand. De uitgebreide inleiding van den Advokaat-Generaal

bij het Tichborne-proces overtuigde een ieder die haar

hoorde, maar deze overtuiging verdween toen hij ophield

met spreken, hoewel niemand getracht heeft haar te be-

antwoorden.)) Newman eindigt zijne bespreking met te

zeggen dat hij, ofschoon, openhartig gesproken, geloovende

dat Dunning de plaats van Acentropus noch in een natuur-

lijk, noch in een kunstmatig systeem heeft vastgesteld,

(hier schiet mij onwillekeurig het spreekwoord : « met on-

willige honden is het kwaad hazen vangen)) te binnen),

toch overtuigd is dat deze Schrijver een van de beste en

kernachtigste geschriften geleverd heeft, die ooit door de

Engelsche Entomologische Vereeniging in het licht gegeven

zijn, en dat het zoowel binnen- als buitenslands vertrou-

wen zal inboezemen.
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Op blz. 199 van het zesde deel van Newman's Enlomo-

loglst (September 1872) deelt J. P. Barrett mede, dat door

den heer Gowley op het eind van Julij aan de Asylum

Road te Peckham, een exemplaar van Acentropus niveus

gevangen en in eene vergadering van de «South London

Entomological Society» vertoond was. Het vloog om de

lamp en trok de aandacht door zijne snelle en zonderlinge

vlugt. Het vlindertje stierf spoedig nadat het gevangen

was, en daar dit met de waarnemingen van Barrett over-

eenstemde, oppert deze de vraag: hoe lang kan Niveus de

verwijdering van zijne geboorteplaats overleven?

Op blz. 233 daaraanvolgende (November 1872) zegt G. B.

Gorbin dat hij ook dit jaar, en wel van het begin van

Junij tot het eind van Augustus, Acentropus niveus (door

eene drukfout staat er Atropus niveus) op dezelfde plaats

heeft aangetroffen als het vorige jaar (te Ringwood in

Hampshire), doch veel minder talrijk. Op een avond in

Augustus ving hij twee voorwerpen, die tamelijk vlug on-

geveer 8 of 4 voet boven de oppervlakte van het water

vlogen, hetgeen voor dit insect iets ongewoons is. Ver-

volgens beantwoordt hij Barrett's vraag omtrent den levens-

duur van Acentropus met te zeggen, dat sommige indivi-

duen spoedig sterven nadat zij in een doosje besloten zijn,

doch dat anderen onder dezelfde omstandigheden betrek-

kelijk veel langer leven, terwijl hij ten slotte mededeelt

dat spinnen, eene kleine roodachtige loopkever (naar hij

meent Calathus mollis of C. melanocephalus) en een klein

bloedzuigerachtig diertje als vijanden van dit vlindertje

zijn te beschouwen.

Hierop volgt in het vierde stuk van de Transactions of

the Entomological Society of London for 1872 (p. 281) een

« Supplementary Note on the genus Acentropus » van de

hand des beeren Dunning, waarin kortelijk melding wordt

gemaakt van hetgeen er, sedert het verschijnen van zijn

eerste opstel, over dit geslacht geschreven is.

Dit supplement wordt in zijn goliccl door Newmanover-
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genomen op blz. 308—310 van het zesde deel van de

Entomologist (Februarij 1873) , onder bijvoeging van eene

klagt over het stilzwijgen , dat door de beeren Doiibleday

en Guenée ten opzigte van de systematische rangschikking

van dit geslacht bewaard wordt.

In het elfde nommer (Julij 1873) van de Scottish Natu-

ralist (vol. II, p. 119) uit G. B. Corbin de meening, dat

Acentropus niveus in Brittannië veel meer verbreid is dan

men over het algemeen meent, waarom hij het raadzaam

oordeelt eenige aanwijzingen te geven hoe men dit vlin-

dertje moet opsporen. In de eerste plaats wordt herinnerd

dat de eerste levenstoestanden in het water vertoeven, en

men het volkomen insect dus niet ver van het water moet

zoeken ; dat men , daar de rups op Potamogeton-soorien

leeft, hoewel zij zich somtijds aan de waterpest (Aw^c/^arw

alsinastrum) inspint, water moet kiezen waarin dit planten-

geslacht vertegenwoordigd is , en dat de imago van Junij

tot September, doch het talrijkst in Julij, voorkomt; voorts,

dat het vlindertje bij het vallen van den avond in cirkel-

bogen, die eenigszins aan Gyrinus natator doen denken,

over de oppervlakte van het water begint te vliegen
,

ja

schijnbaar te zwemmen, en dan, hoewel door zijne witte

kleur duidelijk te zien, moeijelijk te vangen is. Omdit

echter te doen gebruike men een waternet, doch ook in

het net is het vlindertje des nachts zeer levendig, en be-

schadigt zich daardoor gemakkelijk. Gorbin zocht des

avonds eene plaats waar zij menigvuldig voorkwamen, en

ging ze over dag vangen, daar zij dan slaperig aan water-

planten, digt boven de oppervlakte van het water zitten.

Onder eenige vlinders die door Hodgson vermeld worden

als gedurende den zomer van 1873 op het eiland Sheppy

gevangen, komt ook Acentropus niveus voor, van welke

soort gezegd wordt, dat geen der gevangen wijfjes vleu-

gelloos was, of ook maar eenigszins tot dien toestand na-

derde (zie the Entomologist's Monthly Magazine (Januarij 1874)

vol. X, p. 180).
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Ten slotte moet ik nog melding maken van mijne mede-

deeling in de negen-en-twintigste zomervergadering der

N. E. V., den 29'**'" Augustus 1874 te Arnhem gehouden

(zie Tijdschr. v. Enlom. dl. XVIII (1875) blz. xxiv). Zij

betreft het vinden van tallooze doch slechts mannelijke

individuen aan den vijver op het landgoed Beekhuizen bij

Arnhem, en het te Huissen bij lamplicht vangen van een

vrouwelijk voorwerp met goed ontwikkelde vleugels, dat

volkomen aan de beschrijving van Acentropus laÜpennis

Moeschl. beantwoordt. Door deze vangst ben ik op nieuw

versterkt in de meening dat men aan twee soorten te den-

ken hebbe, waarvan de eene {A.niveus 0\\\. = A.Garnonsii

Curt.) een wijfje met rudimentaire vleugels , de andere {Ä.

latipetmis Moesclil. = Zancle Han.sonl Steph.) een wijfje met

normaal ontwikkelde vleugels bezit. Onverklaarbaar toch

zou het anders zijn, dat onder de tallooze gevleugelde in-

dividuen, door mij bijv. aan de Brouwerskolk te Overveen

gevangen, geen enkel wijfje is voorgekomen, en dat ik

door kweeking van rupsen van diezelfde plaats afkomstig,

slechts wijfjes verkreeg (en het aantal daarvan bedraagt

reeds 15) die van vleugelrudimenten voorzien waren, en

zich in het water bleven ophouden, terwijl het eerste voor-

werp het beste dat te Huissen, en wel binnenshuis bij

eene lamp, gavangen werd, juist een wijfje met goed ont-

wikkelde vleugels is.

Nieuw bekend geworden vindplaatsen.

Zweden.

Ifösjön, Bingsjön, Wombsjön en Farhult, door Wallengren.

Ofvers. af Kongl. Vetensk.-Akad. Förhandl. Arg. 28, p. 1010

(Acentropus n i veus) .

S c h o 1 1 a n d.

Loch Leven, Kinross en Loch Gelly, door Boswell Syme.

ScoftlsJi Naliirfdist. vol. I, p. 20 (Arenlropus; nivens).
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Engeland.

Londen ,
in de nabijheid van het Regent's Park kanaal , door

Dunning. Transactions of the Entom. Society. 4872. p. 12i

(Acentropns niveus).

Lewisham, door Stainton.\

Horning Fen , door King. L
j^^^^^ j^^^^^^.^^^ .^^ ^.^.^^^^^ ^^^^ ^.^^.^

Wieken Fen, door Bond. ^g^^ p. 153 (Acentropns niveus).
Oatlands, door Stevens, l

Cheshunt, door Boyd. /

Peckham , door Cowley. Volgens Barrett in Newman's Ento-

mologist vol. VI p. 199 (Acentropus niveus).

Eiland Sheppy, door Hodgson. Entomologist's Monthly Magazine.

vol. X p. 180 (Acentropus niveus; de wijfjes met goed ont-

wikkelde vleugels).

Nederland.

De Koog op het eiland Texel, door Ritsema. Tijdschrift voor

' Entomologie. 2'^^ ser. dl, VHI blz. xix (Acentropus niveus).

Beekhuizen bij Arnhem, door Ritsema. Tijdschr. v. Entom.

dl. XVni blz. XXIV (Acentropus niveus).

Huissen bij Arnhem, door Pater V. M. Aghina. Tijdschr. v.

Entom. dl.XVni blz.xxiv (Acentropus latipennis Moeschl. ï).

Warmond bij Leiden, door Ritsema, alwaar Acentropus niveus

in de eerste dagen van Junij van dit jaar in beide sexen

(2 met vleugelrudimenten) is aangetroffen.

Om het overzigt der uitgebreide literatuur over het ge-

slacht Acentropus eenigszins gemakkelijker te maken, laat

ik hier, in navolging van den lieer Dunning, eene chrono-

logische lijst der citaten volgen, bij elk daarvan aanwijzende

of het door mij besproken is in het «Overzigt» of in het

(( eerste » of « tweede Aanvulsel » , met vermelding tevens

der bladzijde zoowel van het «Tijdschrift voor Entomologie»

als van de «separaat-afdrukken».

1791. Oüvier, Ene. Méth. Ins. VI. 53G, 549 (Tijdschr. XIV.

157; Separ. Overz. 1).

1805. Latreille, Hist. Nat. des Ins. XIII. 93. (I.e.).
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1829. Stephens, Syst. Cat. Mand. 316. (I.e.).

* 1) » Curtis , Guide , 137. (1. c.).

*1833. Stephens, NomencL 2"'' ed. 118 {Tijihchr. XIV. 158;

Separ. Overz. 2).

1834. Curtis , Brit. Ent. XI. pi. 497. (Tijdschr. XIV. 157 ; Separ.

Overz. 1).

1835. W^estwood , Trans. Ent. Soc. 1. 117. (Tijdschr. XIV. 158
;

Separ. Overz. 2).

*1837 Dale, Naturalist. I. 14 (Tijdschr. XIV. 159; Separ.

Overz. 3).

» Stephens, Illustr. Mand. VI. 150 (Tijdschr. XIV. 158;

Separ. Overz. 2).

* » Curtis, Guide. 2"' ed. 172 (Tijdschr. XIX. 1; Separ.

2'" Aanv. 1).

1840. W^estwood, //«^m^. Mod. Class. Ins. II. 324, 412; ûg.

113 n°. 11—17 (Tijdschr. XIV. 159; Separ. Ovm. 3),

587 (Tijdschr. XIX. 2 ; Separ. 2'"^ Aanv. 2).

» V^^'estwood, Getter . Synops. Brit. Ins. 115. (Tijdschr.

XIV. 159; Separ. Overz. 3).

1843. Boitard, Nouv. Man. d'Ent. III. 130 (I.e. noot).

1845. Westwood, Brit. Moths, II. 257 (Tijdschr. XIV. 159;

Separ. Overz. 3).

1848. Kolenati, Gen. et Spec. Trichopt. I. 6 (I.e.).

1852. F. Walker, Cal. Neuropt. Brit. Mus. I. 136 (Tijdschr.

XIV. 100; Separ. Overz. 4).

1854. Curtis, Proc. Ent. Soc. 24 (I.e.).

1856. Brown, Ent. Weekl. Intell. I. 171 (I.e.).

1857. Douglas, Ent. Weekl. Intell. II. 59 (TyVfecAr. XIV. 161
;

Separ. Overz. 5).

» Newman, Zool. 5629 (I.e.).

» Westwood, Proc. Ent. Soc. 76. (I.e.).

» Newman, Zool. Preface. (Tijdschr. ^y\.\(j; Separ. 1"'

Aanv. 1).

» Hagen , Zool. 5779 (Tijdschr. XVI. 17; Separ. \'''Aanv. 2).

1) l)e met et'ii * a.ingeiltiide nitaten hel) ik niet Icunnen raadplegen.

2
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1858. Stainton, Entom. Ann. 102. fig. G. (Tijdschr.XlYAQÌ
;

Separ. Ouerz. 5).

» Brown, Zool. 5919 (I.e.).

» Kolenati, Wien. Ent. Monats. IL 381 pi. VII (I.e.).

1859. Hagen, Stelt. Ent. Zelt. XX. 203 {Tißschr. XIV. 162;

Separ. Overz. 6).

» Stainton, Manual II. 145 (Tijdschr. XIV. 163; Separ.

Overz. 7).

» Fologne, Ann. Soc. Ent. Belg. III. 134. (Tijdschr. X\L
18; Separ. i'" Aanv. 3).

1860. Moeschler, Wien. Ent. Monats. IV. 55 (Tijdschr. XIV.

163; Separ. Overz. 7).

1861. Herrich Schaeffer, Neue Schmett. Eur. Hl. n°.123. fig.

155 (1. c.).

» Scott, Ent. Weekl. Intell. IX. 125 (I.e.).

» MeLachlan, Ent. Weekl. Intell. IX. 132 (I.e.).

)) Westwood, Ent. Weekl. Intell. IX. 148 (Tijdschr. XIV.

164; Separ. Overz. 8).

» MeLachlan, Ent. Weekl. Intell. IX. 156 (I.e.).

» Newman, Zool. Preface, i) (Le).

» MeLachlan, Zool. 7614 (Tijdschr. XIV. 165; Separ.

Ouerz. 9),

» Knaggs, Proc. Ent. Soc. 19 (I.e.).

» Westwood , Report Thirtieth Meet. Brit. Assoc. ; Trans, of

the Sect. 123 2). (Tijdschr. XIV. 167 ; Separ. Overz. 11).

1) Doordien de heer P. i). T. Snellen mij in de gelegenheid gesteld heeft om met

Donbleday's in 1859 verschenen Zoologis f s synomjmic List of Brilisk Butterflies and

Moths, the Arrangement and NomeHclaiare bg jiJ. Guenée, kennis te maken, kan ik

nu mededeelen dat er in dit werkje met geen enkel woord van het geslacht Acen-

iropus gewag gemaakt wordt, hetgeen Newman aanleiding gegeven zal hebbeu om
hier te zeggen dat Guenée en iJoubleday dit geslacht zonder aarzelen uit de orde der

Lepidoptera verwijderen.

2) Dit boek heb ik uit de Bibliotheek der Hollandsche Maatschappij van Weten-

schappen te Haarlem tor inzage ontvangen. Men vindt daarin over ons onderwerp

slechts vermeld, dat Prof. Westwood in genoemde vergadering sterk vergroote afbeel-

dingen vertoonde van de versciiillende deelen van Acentropus en zijne verschillende

toestanden, vergeleken mut die der Trichoptera, Lepidoptera en Neuroptera, en dat

het insect na verwant schijnt te ziju aan de familie der Crambidae.
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1861. Wocke, Cat. Lép. d'Eur.S5 {Tijdschr.XlYAS5; Separ.

Ouerz. 9).

1862. Cooke, Zool. 8085 (I.e.).

» Newman, Zool. 8216 (Tijdschr. XIV. 166; Separ.

Oven. 10).

» Westwood, Proc. Ent. Soc. 101 (I.e.).

1863. Brown, Nat. Hist. Tutbunj. 393—405. pi. 8, 9 (zie naschr.)

1864. Brown, Zool. 8917. {Tijdschr. XIV. 167 ; Separ. Oven. 11).

» Hagen, Verh. zool. bot. Ges. Wien. XIV. 800, 865, 890

(Tijdschr. XVI. 17; Separ. 1^'^ Aam. 2).

1865. von UememB.nn, Schmett. DeiUschl. Zünsler. iOl (Tijd-

schr. XIV. 168; Separ. Overz. 12).

» MeLaehlan, Trans. Ent. Soc. 3'' ser. V. 169 (Tijdschr.

XVI. 17, Separ. 1^'^ Aanv. 2).

1867. Zeiler , Stetf. Ent. Zeit. XXVIII. 192 (Tijdschr. XIV. 169
;

Separ. Overz. 13).

1868. Barrett , Ent. Mo. Mag. IV. 182 (Tijdschr. XVI. 17 ; Separ.

1^'* Aanv. 2).

1869. von Noleken, Stett. Ent. Zeit. XXX. 275 (Tijdschr. XIV.

169; Separ. Overz. 13).

» Speyer , Stelt. Ent. Zeit. XXX. 400 (Tijdschr. XIV. 170

;

Separ. Overz. 14).

» De Graaf en Snellen, Tijdschr. v. Entom. XII. 203 (1. e.).

» Tengström , Nat. Fn. Fenn. Förh. X. 324 , 358 ( Tijdschr.

XVI. 18; Separ. 1^*" Aanv. 3).

1870. Douglas, Ent. Mo. Mag. VII. 43 (Tijdschr. XIV. 170 en

XVI. 21 ; Separ. Overz. 14 en 1"' Aanv. 6).

» Pologne, Ann. Soc. Ent. Delg. XIII. C. R. xxxvi (Tijd-

schr. XVI. 18; Separ. l^"' Aanv. 3).

» Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XIV. Verslag xxxiv (Tijd-

schr. XIV. 170; Separ. Overz. 14).

» Minière, Icon. Chen, et Lépid. d'Eur. III. 160. pi. 115.

f. 20, 21 (Tijdschr. XVI. 19; Separ. \''' Aanv. 4).

» Speyer, Stett. Ent. Zeit. XXXI. 202 (I.e.).

» Hagen, Stett. Ent. Zeil. XXXI. 316 (Tijdschr. XVI. 21
;

Separ. 1'"" Aanv. 6).
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*1870. Kiiaggs, Cab. List. Lepid. Gr. Brit. and Ireland. (Tijd-

sehr. XIX. 2; Separ. 2^" Aativ. 2).

1871. Wocke, Cat. Lépid. d'Eur. 216 (Tijdschr. XVI. 22;

Separ. l^"' Aanv. 7).

» Ritsema, Tijdsehr. v.Entom. XIV. 157 (Geschiedkundig

Overzigt).

» Gorbin, Entoin.Y. 421 {Tijdschr. XVI. 24; Separ. 1"*

Aanv. 9).

» Boswell Syme, Scott. Natur. I. 20 {Tijdschr. XIX. 2;

Separ. 2'" Aanv. 2).

» Wallengren, Ofv. Konrjl. Vet. Akad. Förh. XXVIII.

1009 (1. c.).

» Ritsema, Tijdsehr. v. Entom. XV. Verslag xxviii {Tijd-

schr. XIX. 4 ; Separ. 2'*' Aanv. 4).

» Knaggs , Lepid. Guide. 68 , 82 , 86 , 87 {Tijdschr. XIX. 3
;

Separ. 2'"' Aanv. 3).

1872. J. J. Walker, Ent. Mo. Mag. VIII. 185 {Tijdschr. XVI.

24; Separ. 1'** Aanv. 9).

» Newman, Entom. \l. 10. {Tijdschr. XIX. 4; Separ. 2'"'

Artï^i;. 4).

» Dunning, Ent. Mo. 3%. VIII. 280 {Tijdschr. XVI. 25;

Separ. 1"' Aanv. 10. P. S.).

» Ritsema , Pet. Noiiv. Ent. 200 {Tijdschr. XIX. 7 ; Separ.

2'^'' Aanv. 7).

» Dunning, Trans. Ent. Soc. 121 {Tijdschr. XIX. 4; Separ.

2'^' Aanv. 4).

» McLachlan, Trans. Ent. Soc. 157 {Tijdschr. XIX. 0;

Separ. 2'^* ylawi'. 6).

» F. Walker, Zool. 3076 en Entom. VI. 107 {lijdschr.

XIX. 8; Separ. 2'^'' Aa/w. 8).

» Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVI. Verslag xix (ï'yt/-

schr. XIX. 9 ; Separ. 2""' Aawv. 9).

» Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XV. G. R. lxxvii (1. e.).

» Newman, Entom. VI. 153 (I.e.).

» Newman, Zool. 3117 (I.e.).

» Barrett, ^w^ow. VI. 199 {Tijdschr. XIX. 13; Separ. 2''^

Aanv. 13).



HET GESLACHTAGEiNTKOPUS. 21

1872. Corbin, Eniom. VI. 233 (I.e.).

» Dunning, Trans. Ent. Soc. 281 (I.e.).

1873. Newman, Entom. VI. 308 (Tljdschr. XIX. 14; Separ.

2'" Aanv. 14).

» Ritsema, Tljdschr. v. Entom. XVI. 16 (Eerste aanvulsel

tot het geschiedk. overz.).

» Corbin , Scott. Natur. II. 119 (
Tijdschr. XIX. 14 ; Separ.

2" Aanv. 14).

1874. Hodgson, Ent. Mo. Mag. X. 180 (I.e.).

» Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVIII. Verylag xxiv

(Tijdschr. XIX. 15; Separ. 2'"" Aanv. 15).

Leiden, 4 Junij 1875.

Naschrift. —Eindelijk ben ik er toe overgegaan mij , ter

kennisneming van Brown's geschrift over Acentropus , Oswald

Mosley's en Edwin Brown's Natiircd History of Tuthury aan

te schaffen, vooral ook omdat Dunning naar afbeeldingen

van de verschillende toestanden verwijst. Voor dat het

«Tweede Aanvulsel» afgedrukt wordt, kan ik er dus nog

iets over dit geschrift aan toevoegen. Brown's opstel heeft

tot titel «On the genus Acentropus)) en is voorzien van

twee ruw geteekende en ongekleurde platen. Op de eerste

plaat (plaat 8 van het geheele werk) zijn afgebeeld: 1°. A.

niveus Oliv., <? en o;igevleugeld ?, met eenige details;

(het ? vertoont hier slechts aan de scheen der achterpooten

sterke franje, terwijl deze franje door mij bij de rudimen-

tair gevleugelde wijfjes is waargenomen aan de beide

laatste pootenparen, aan het voorlaatste paar zelfs sterker

ontwikkeld dan aan het laatste, en aan beide paren zich

niet alleen langs de scheen maar ook langs de tars uit-

strekkende); 2°. A. Hansoni Steph., S en normaal gevleu-

geld 5, het laatste evenals dat der voorgaande soort met

franje aan de achterscheenen , en 3°. A. Neivae Kol. ,
<? met

een drietal details, gecopiéerd naar Kolenati's afbeeldingen

in het tweede deel van het Wiener Entomologische Munat-

schrift. Op de tweede plaat (plaat 9) komt cene afbeelding
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voor van de larf, de mannelijke en vrouwelijke pop en

het spinsel van den Niveus. De afbeelding der larf vertoont

geene kieuwen maar duidelijke stigmata. Het opstel blijkt

met weglating van de platen en van het historisch ge-

deelte, dat zich tamelijk volledig over de jaren 1791 —1861

uitstrekt en eene mededeeling van den gang van Brown's

onderzoek in deze zaak bevat, woordelijk te zijn overge-

nomen in Newman's Zoologist voor 1864 (p. 8917—8920)

onder den titel van «Affinities of Acentropus» en daar

dit reeds vroeger (Tijdschr. v. Entom. XIV. 167; Separ.

Oven. 11) door mij besproken is, kan ik nu gevoegelijk

daarheen verwijzen. Alleen moet ik nog de opmerking

maken , dat Brown , bij het vermelden van de gronden die

hem nopen eene plaatsing der Acentropidae en Psychidae

in dezelfde afdeeling der Bombyces voor te stellen, faalt

met te zeggen dat beide familiën, behalve door het gemis

van maxillen, met elkander overeenstemmen door het be-

zit van ongevleugelde wijfjes en zak- of kokerdragende

(« case-bearing ») larven. De larf van Acentropus houdt zich

wel aan de plant tusschen twee gedeeltelijk aaneengesponnen

bladeren op , maar deze woning kan niet gelijk gesteld wor-

den met den zak eener Psyche of het kokertje van eene

Phryganide. Ware deze uitdrukking van Brown door New-

man gesteld tegenover Dunning's mededeeling dat de rups

vrij in het water leeft (zie blz. 9 van dit opstel) dan had

hij met grond op tegenstrijdigheid kunnen wijzen.


